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Maddә 39. II Bölmә üzrә tәtbiq olunan xüsusi şәrtlәr

Әsas anlayışlar
Bu Qaydalarda vә bu Qaydalar әsasında bağlanmış Sığorta müqavilәlәrindә aşağıdakı әsas anlayışlardan istifadә
olunur:
Sığortaçı - sığorta qanunvericiliyi әsasında sığorta fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün müvafiq lisenziyaya malik
olan, Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan sığorta hadisәsi baş verdiyi halda qanunvericiliklә vә ya müqavilә
ilә müәyyәn olunmuş qaydada sığorta ödәnişini vermәk öhdәliyi daşıyan Sığorta müqavilәsinin tәrәfi olan yerli
hüquqi şәxs; bu Qaydaların mәqsәdlәri üçün Sığortaçı dedikdә, «Atәşgah» Sığorta şirkәti Açıq Sәhmdar
Cәmiyyәti başa düşülür;
Sığortalı - sığorta haqqı ödәyәn, sığorta obyektinin sığorta etdirilmәsindә sığorta marağı olan, Sığorta
müqavilәsinin tәrәfi;
Sığorta olunan - Sığorta müqavilәsi әsasında әmlak mәnafelәri sığortalanan şәxs;
Sığorta predmeti - Sığorta müqavilәsi üzrә sığortalanan әmlak mәnafelәrinin aid olduğu fiziki şәxs, әmlak vә
ya hal;
Faydalanan şәxs - Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq sığorta ödәnişini almaq hüququ olan şәxs; Sığorta
müqavilәsindә Faydalanan şәxs qismindә başqa şәxs nәzәrdә tutulmamışdırsa, Sığortalı vә (vә ya) Sığorta
olunan Faydalanan şәxs sayılır.
Sığorta ödәnişi – sığorta hadisәsi baş verdikdә, qanunvericiliyә, hәmçinin Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq
Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә kompensasiyası;
Azadolma mәblәği - sığorta hadisәsi nәticәsindә yaranan itkilәrin vә ya dәyәn zәrәrin sığorta tәminatı ilә әhatә
olunmayan vә Sığortalının üzәrindә qalan hissәsi;
Mühüm şәrtlәr –Sığorta müqavilәsindә, yaxud Sığorta şәhadәtnamәsindә göstәrilmiş vә Sığortalı tәrәfindәn
yerinә yetirilmәmәsi Sığortaçının sığorta ödәnişi vermәkdәn imtina etmәsi vә ya Sığorta müqavilәsini, yaxud
Sığorta şәhadәtnamәsini lәğv etmәsi üçün әsas olan şәrtlәr;
Sığorta mәblәği – sığortalanmış risklәr üzrә Sığortaçının öhdәliyinin Sığorta müqavilәsi ilә müәyyәnlәşdirilmiş
mәblәğlә ifadә olunan son hәddi;
Sığorta hadisәsi – sığorta müqavilәsinә görә sığorta ödәnişinin Sığortalıya vә ya faydalanan şәxslәrә
ödәnilmәsi üçün әsas olan, Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn hadisә vә ya
yaranan hal;
Sığortanın müddәti – sığorta risklәrinin sığortalandığı müddәt;
Sığorta tarifi - sığorta haqqının sığorta mәblәğindәn (mәsuliyyәtin hәddindәn) faizlә dәrәcәsi.
Sığorta haqqı – risklәrin qәbul edilmәsi vә ya bölüşdürülmәsi müqabilindә sığorta qanunvericiliyinә uyğun
olaraq, Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan qaydada Sığortalının Sığortaçıya ödәmәli olduğu pul mәblәği;
Sığorta obyekti- Sığortalının vә ya Faydalanan şәxsin bina vә tikililәrin tikilmәsi, elәcә dә avadanlığın
quraşdırılması ilә bağlı olan әmlak mәnafelәri.
Sığortanın әrazisi - sığorta obyektinin sığortalanmış hesab olunduğu müәyyәn әrazi (yer);
Assistans şirkәti – sığorta sahәsindә yardımçı fәaliyyәt göstәrәn hüquqi şәxs;
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Maddә 1. Sığorta siniflәri
Bu Qaydalara әsasәn tәqdim olunan sığorta mәhsulu sığorta obyektinә görә әmlak sığortasına aid olan aşağıdakı
siniflәri әhatә edir:
1.1. tikinti-quraşdırma risklәrinin sığortası (I Bölmә);
1.2. ümumi mülki mәsuliyyәtin sığortası (II Bölmә).
I BÖLMӘ
TİKİNTİ-QURAŞDIRMA RİSKLӘRİNİN SIĞORTASI
Maddә 2. Ümumi müddәalar
2.1. Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq vә tikinti-quraşdırma risklәrinin sığortası haqqında bu Qaydalara
(bundan sonra «Qaydalar») әsasәn Sığortaçı, hüquqi şәxslәrlә vә fәaliyyәt qabiliyyәti olan fiziki şәxslәrlә
tikinti-quraşdırma risklәrinin könüllü sığortası müqavilәlәrini bağlayır.
2.2. Әsasında Sığorta müqavilәsinin bağlandığı bu Qaydalar Sığorta müqavilәsinin ayrılmaz tәrkib hissәsi
sayılır vә onun şәrtlәrinә әmәl olunması hәm Sığortaçı, hәm dә Sığortalı üçün mәcburidir.
2.3. Bu Qaydalarda nәzәrdә tutulan müddәalar, Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn vә yaxud Sığorta müqavilәsinin
qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә tәrәflәr arasında yazılı razılaşmaya әsasәn dәyişdirilә (çıxarıla vә yaxud әlavә
edilә) bilәr, bir şәrtlә ki, belә dәyişikliklәr qüvvәdә olan qanunvericiliyә zidd olmasın.
Maddә 3. Sığorta obyekti vә sığorta predmeti
3.1.Bu Qaydalara uyğun olaraq Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta obyekti Sığortalının vә ya Faydalanan şәxsin
bina vә tikililәrin tikilmәsi, elәcә dә avadanlığın quraşdırmaı ilә bağlı olan әmlak mәnafelәridir.
3.2.Sığorta müqavilәsi üzrә aşağıdakılar sığorta predmetlәridir :
3.2.1.Sığortalı ilә bağlanmış podrat müqavilәlәrinә vә yaxud kontraktlara uyğun olaraq tikinti, quraşdırma
vә digәr işlәrin obyektlәri (bundan sonra «kontrakt işlәrinin obyektlәri»), o cümlәdәn tikinti materialları
vә konstruksiyaları, quraşdırma edilәn avadanlıq, layihә hazırlanması üzrә işlәr, zәrәrın aradan
qaldırılması ilә bağlı әmәk haqqı xәrclәri, daşınma xәrclәri, gömrük rüsumları vә yığımları.
3.2.2.İşlәrin sifarişcisi tәrәfindәn tәqdim olunan materiallar, avadanlıq vә xidmәtlәr; bir şәrtlә ki, onların
dәyәri Sığorta müqavilәsi üzrә ümumi sığorta mәblәğinә ayrıca vә әlavә olaraq daxil edilmişdir.
3.3.Tәrәflәrin Sığorta müqavilәsindә xüsusi olaraq şәrtlәşdirdiyi razılaşma üzrә vә xüsusi sığorta mәblәğlәri
müәyyәn edilәn halda, aşağıdakılar da sığorta edilә bilәr:
3.3.1.Tikinti meydançası avadanlığı: müvәqqәti binalar vә tikililәr, anbar tikililәri, hasarlar, fәhlәlәrin
işlәmәsi üçün tikilәn vә ya tәmir olunan binaların qabağında taxta-şalbandan vә ya metaldan düzәldilәn
müvәqqәti qurğular, taxta qәlib, mühәndis şәbәkәlәri vә digәr oxşar avadanlıq;
3.3.2.Tikinti texnikası vә mexanizmlәri: mәsәlәn, buldozerlәr, ekskavatorlar, qreyderlәr, skreperlәr,
yolbasan maşınlar, markalama maşınları, asfaltdüzәnlәr, yol frezerlәri, kran vә qaldırıcı mexanizmlәr,
malyüklәyәn maşınlar, betonqarışdıranlar, beton nasosları, kompressorlar vә digәr oxşar texnika vә
mexanizmlәr;
3.3.3. Tikinti meydançasında vә yaxud onun bilavasitә yaxınlığında yerlәşәn vә sifarişciyә vә ya podratçıya
mәxsus olan vә yaxud onlar tәrәfindәn saxlanılan vә yaxud onların nәzarәtindә olan obyektlәr vә әşyalar (bu
Qaydaların 3.2.1, 3.3.1 vә 3.3.2. bәndlәrindә sadalananlardan başqa) (bundan sonra «mövcud әmlak»);
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3.3.4. Baş vermәsi nәticәsindә dәyәn zәrәr Sığorta müqavilәsinә uyğun olaraq ödәnilmәli olan hadisә ilә әlaqәdar
zәruri olan әrazi tәmizlәnmәsi üzrә xәrclәr. Tәmizlәnmә üzrә xәrclәr elә mәsrәflәr sayılır ki, hәmin mәsrәflәr
sığorta hadisәsi baş verdikdәn sonra, kontrakt işlәrinin aparılması üçün tikinti әrazisinin müvafiq vәziyyәtә
gәtirilmәsi mәqsәdilә aparılmalı olsun.
Maddә 4. Sığorta hadisәlәri vә sığorta risklәri
4.1.Sığorta hadisәsi bu Qaydalarla vә Sığorta müqavilәsi ilә istisna olunmayan bütün sığorta risklәrinin nәticәsindә,
Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә qәfildәn vә gözlәnilmәdәn baş verәn, Sığorta müqavilәsindә
göstәrilәn kontrakt işlәri obyektlәrinin vә/vә ya sığorta olunmuş әmlakın mәhv olmasına vә yaxud zәrәra mәruz
qalmasına sәbәb olan vә Sığortaçının sığorta ödәnişini hәyata kecirmәk öhdәliyini yaradan hadisәdir.
4.2. Sığortaçı Sığortalıya (Faydalanan şәxsә) belә mәhv olmaya vә yaxud zәrәra mәruz qalmanın sәbәb olduğu birbaşa
zәrәri, elәcә dә sığorta hadisәsi ilә әlaqәdar meydana çıxan әrazinin tәmizlәnmәsi üzrә xәrclәri sığorta müqavilәsinin
müvafiq bәndlәrindә müәyyәn edilmiş sığorta mәblәğlәri hәddindә ödәyir.
4.3.Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, bilavasitә, yaxud dolayısı ilә aşağıdakı halların
nәticәsindә meydana çıxan, yaranan vә ya artan zәrәrlәrә bu sığorta ilә tәminat verilmir:
4.3.1. İstәnilәn formada müharibә hәrәkәtlәri, tәdbirlәri vә ya onlarla bağlı mina, bomba, digәr müharibә alәtinin
tәtbiq olunması (müharibәnin elan edilib-edilmәmәsindәn asılı olmayaraq), vәtәndaş müharibәsi, qiyam, inqilab,
üsyan, bunt, tәtil, lokaut, vәtәndaş çaxnaşmaları, qәsd, hakimiyyәti hәrbi vә yaxud qanunazidd yolla zәbt
edilmәsi, de-yure vә yaxud de-fakto mövcud olan hakimiyyәt orqanları vә ya siyasi tәşkilatların, elәcә dә onların
tapşırığı ilә hәrәkәt edәn vә yaxud onlarla qarşılıqlı әlaqәdә olan şәxslәrin sәrәncamı ilә müsadirә olunma,
rekvizisiya, hәbs qoyulması, mәhv edilmәsi vә yaxud zәrәr vurulması, cinayәtkarların vә terrorçuların hәrәkәtlәri;
4.3.2. Şüalanma vә yaxud radioaktiv çirklәnmәlәr, ionlaşdıran nüvә partlayışı;
4.3.3. Sığortalının, Faydalanan şәxsin, onların rәhbәr işçilәrinin vә yaxud onların nümayәndәlәrinin, elәcә dә öz
adından olsa da, Sığortalının, yaxud Faydalanan şәxsin göstәrişi ilә vә onların mәnafeyini güdәrәk hәrәkәt edәn
şәxslәrin qәrәzliliyi, hәmçinin qeyd olunan şәxslәrin hәr hansı birinin sığorta olunmuş әmlakla bağlı müәyyәn
edilmiş davranış qaydalarını pozması;
Qeyd: Sığortalı, Faydalanan şәxs, onların rәhbәr işçisi, yaxud nümayәndәsi qәsdәn hәrәkәt etmiş o zaman sayılır
ki, әgәr o, öz hәrәkәtlәrinin (hәrәkәtsizliyinin) tәhlükәli olduğunu dәrk edirmiş, sığorta hadisәsinin baş vermәsi
mümkünlüyünü görürmüş vә şüurlu surәtdә sığorta hadisәsinin baş vermәsinә yol verirmiş, yaxud buna etinasız
münasibәt bәslәyirmiş;
4.3.4. Sığorta hadisәsi baş vermәmişdәn әvvәl Sığortalıya, Faydalanan şәxsә vә yaxud onların nümayәndәlәrinә
mәlum olan sәhvlәr, çatışmamazlıqlar vә ya qüsurlar;
4.3.5. İşlәrin tam vә yaxud qismәn dayandırılması.
4.4. Sığortaçının bu Qaydaların 4.3 bәndinin şәrtlәrinә uyğun olaraq, zәrәrin ödәnilә bilmәyәcәyini bәyan etdiyi bütün
hallarda, bunun әksini sübut etmәk vәzifәsi Sığortalının üzәrinә düşür.
4.5. Bu Qaydalara uyğun olaraq Sığortaçı aşağıdakılarla әlaqәdar olan zәrәrlәr üzrә ödәniş hәyata keçirmir:
4.5.1.Sığorta müqavilәsindә hәr bir ayrıca sığorta hadisәsi vә yaxud bir sәbәbdәn törәnәn hadisәlәr zәnciri üzrә
göstәrilәn azadolma mәblәğlәri;
4.5.2.Kontraktın tәxirә salınması, pozulması vә ya lәğv edilmәsi nәticәsindә dәbbәlәmә pulu, cәrimәlәr, zәrәr vә
әldәn çıxmış fayda da daxil olmaqla hәr hansı növdәn olan vasitәli zәrәrlәr;
4.5.3. Layihәnin hazırlanmasında yol verilmiş sәhvlәr nәticәsindә yaranan zәrәr;
4.5.4. Köhnәlmә, korroziya, oksidlәşmә, çürümә, öz-özünә alışma vә materialların digәr xüsusi әlamәtlәrinin vә
yaxud tәbii keyfiyyәtlәrinin tәsiri, elәcә dә istifadә olunmaması vә ya adi hava şәraitinin tәsiri nәticәsindә ayrı5
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ayrı әşyaların dәyәrinin aşağı düşmәsi. Lakin, bu zaman, bu hadisәlәrin sәbәb olduğu hadisәlәr nәticәsindә digәr
sığorta olunmuş әşyalara dәyәn zәrәra görә ödәniş verilir;
4.5.5.Xarici amillәrin sәbәb olmadığı tikinti texnikasının daxili sınmaları vә tikinti meydançasının avadanlığının
nasazlığı;
4.5.6.Ümumi istifadәdә olan yollarda istismara verilәn nәqliyyat vasitәlәrinin, üzәn vasitәlәrin vә uçuş
aparatlarının itmәsi vә ya onlara zәrәr dәymәsi;
4.5.7.Qüsurlu materialların, predmetlәrin vә ya onların hissәlәrinin dәyişdirilmәsi, tәmiri vә yaxud aradan
qaldırılması üzrә xәrclәr, yaxud yerinә yetirilmiş kontrakt işlәrindә çatışmamazlıqlar. Bu istisna yalnız bilavasitә
qüsurlu material vә әşyalara aiddir, vә qüsurlu materialların vә әşyaların tәtbiqinin vә ya yerinә yetirilmiş
kontrakt işlәrindәki çatışmamazlıqların sәbәb olduğu sığorta hadisәsi nәticәsindә saz hissәlәrin vә düzgün
qurulmuş konstruksiyaların mәhvinә vә yaxud onlara zәrәr dәymәsinә şamil olunmur;
4.5.8. Sәnәdlәrin, çertyojların, mühasibat kitablarının, hesablarının, pul vәsaitlәrinin, ştamp vә möhürlәrin, borc
öhdәliklәrinin, qiymәtli kağızların, çeklәrin, mәlumatların, kompüter proqramlarının vә yaxud mәlumat
bazasının itmәsi vә ya onlara zәrәr dәymәsi;
4.5.9. Yanacaq-sürtgü materiallarının, kimyәvi preparatların, soyuducu mayelәrin vә digәr xәrclәnәn
materialların, xüsusi geyimlәrin vә әrzaq mәhsullarının, elәcә dә sığorta olunmuş obyektin istehsal etdiyi
mәhsulun itmәsi vә ya onlara zәrәr dәymәsi;
4.5.10. Yalnız adi qaydada aparılmış inventarizasiya nәticәsindә aşkar edilmiş çatışmamazlıqlar vә yaxud
zәrәrlәr;
4.5.11. Sığorta olunmuş әmlakın izsiz yoxa çıxması;
4.5.12. Sığorta olunmuş kontrakt işlәrinin tәrkib hissәsi olmayan vә tikinti meydançasında vә yaxud onun
bilavasitә yaxınlığında yerlәşәn әmlakın mәhv olması vә ya onlara zәrәr dәymәsi (bu Qaydaların 3.3. bәndindә
nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla);
4.5.13. Tәdqiqat vә yaxud sınaq işlәrinin aparılması nәticәsindә yaranan zәrәr.
4.6. Tikinti meydançasında mövcud olan әmlakın (bu şәrtlә ki, o, bu Qaydaların 3.3.3 bәndinә uyğun olaraq sığorta
edilmişdir) mәhvi vә yaxud ona zәrәr dәymәsi nәticәsindә yaranan zәrәr yalnız o halda ödәnilir ki, belә mәhv olma vә
yaxud zәrәr işlәrin yerinә yetirilmәsi ilә bilavasitә әlaqәli olsun.
Maddә 5. Sığorta müqavilәsinin bağlanması qaydası
5.1. Sığorta müqavilәsini bağlamaqdan ötrü Sığortalı özünә mәlum olan, Sığortaçının sığorta riskinin dәrәcәsini
müәyyәnlәşdirmәsinә tәsir edә bilәcәk halları özündә әks etdirәn, müәyyәn olunmuş formada yazılı әrizәni dolduraraq
Sığortaçıya tәqdim etmәlidir. Bu әrizә Sığorta müqavilәsinin tәrkib hissәsi hesab edilir.
5.2. Sığortalının әrizәsindә aşağıdakı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır:
5.2.1. Sığortalının adı (fiziki şәxs olduqda, hәmçinin soyadı vә atasının adı), ünvanı vә telefon nömrәsi;
5.2.2. Sığorta predmetlәri haqqında mәlumat;
5.2.3. Riskin dәrәcәsini vә sığorta haqqını müәyyәnlәşdirmәk üçün lazım olan digәr mәlumatlar.
5.3. Sığorta müqavilәsi yazılı formada, tәrәflәrin bu Qaydalar әsasında Sığorta müqavilәsini tәrtib edәrәk qarşılıqlı
imzalaması yolu ilә bağlanır.
5.4. Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı özünә mәlum olan vә Sığortaçının sığorta müqavilәsindәn imtina etmәk,
yaxud onu mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq qәrarına tәsir göstәrә bilәn bütün hallar barәdә Sığortaçıya
mәlumat vermәlidir.
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5.5. Eyni sığorta marağı ilә bağlı bir neçә sığortaçı ilә Sığorta müqavilәsi bağlayan Sığortalı bu barәdә sığortaçılardan
hәr birinә mәlumat vermәlidir. Hәmin mәlumatda digәr sığortaçının adı vә müvafiq sığorta mәblәği göstәrilmәlidir.
Tәlәb edildikdә bu mәlumatları tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır.
5.6. Sığorta obyekti bir neçә sığortaçıda sığortalandığı halda, sığortaçılar Sığortalı qarşısında birgә mәsuliyyәt daşıyırlar.
Maddә 6. Sığorta mәblәği vә onun müәyyәn edilmә qaydası
6.1. Sığorta mәblәği (öhdәliyin hәddi) Sığorta müqavilәsindә razılaşdırılan elә pul mәblәğidir ki, onun әsasında sığorta
haqqının vә sığorta ödәnişinin hәcmi müәyyәn edilir.
6.2. Sığorta müqavilәsindә sığorta mәblәğlәri bu Qaydaların 3.2. vә 3.3. bәndlәrindә göstәrilәn hәr bir sığorta edilmiş
predmet üzrә ayrıca olaraq aşağıdakı qaydada müәyyәn edilir:
6.2.1. Kontrakt işlәrinin obyektlәri üçün – onların tam kontrakt (smeta) dәyәri әsasında, tikinti materialları vә
konstruksiyaları, quraşdırılan avadanlıq, layihә hazırlanması işlәri, zәrәrin aradan qaldırılması ilә bağlı әmәk
haqqı xәrclәri, daşınma xәrclәri, gömrük rüsum vә yığımları daxil olmaqla.
6.2.2. İşlәrin sifarişçisi tәrәfindәn tәqdim olunan materiallar, avadanlıq vә xidmәtlәr üçün – bu materialların,
avadanlığın vә xidmәtlәrin hәqiqi dәyәri әsasında.
6.2.3. Tikinti meydançası avadanlığı, tikinti texnikası vә mexanizmlәri üçün – sığorta olunmuş obyektlәrlә eyni
növ vә eyni gücdә olan yeni obyektlәrin alış dәyәri әsasında.
6.3. Sığorta müqavilәsindә bu vә ya digәr hadisә nәticәsindә baş verәn bir sığorta hadisәsi üzrә hәyata keçirilәn sığorta
ödәnişinә münasibәtdә Sığortaçının mәsuliyyәt hәddi nәzәrdә tutula bilәr. Bu halda Sığortaçının belә sığorta hadisәsi
nәticәsindә dәyәn bütün növ zәrәrlәr üzrә ödәmәli olduğu pul vәsaitlәrinin ümumi mәblәği müәyyәn edilmiş
mәsuliyyәt hәddindәn artıq ola bilmәz.
6.4. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә kontrakt işlәri obyektlәrinin vә/vә yaxud digәr sığorta
olunmuş әmlakın dәyәri dәyişdiyi tәqdirdә, Sığortalı bu barәdә Sığortaçıya mәlumat vermәlidir vә sığorta müqavilәsinә
sığorta mәblәğlәrinin müvafiq dәyişmәsi barәdә mәlumat daxil edilir.
6.5. Әgәr sığorta hadisәsi baş verәn zaman müәyyәn edilәrsә ki, bәyan olunmuş sığorta mәblәğlәri bu Qaydaların 6.2.
bәndinә uyğun olaraq tәlәb edilәndәn az miqdardadır, onda Sığortaçı Sığortalıya (Faydalanan şәxsә) sığorta mәblәğinin
sığorta olunmuş kontrakt işlәri obyektlәrinin vә/vә yaxud әmlakın dәyәrinә olan nisbәtinә proporsional olaraq, dәymiş
zәrәrin yalnız bir hissәsini ödәyir. Bu müddәa hәr bir sığorta predmetinә vә hәr bir növ xәrcә ayrıca olaraq şamil edilir.
6.6. Sığorta ödәnişi hәyata keçirilәndәn sonra, sığorta mәblәği hәyata keçirilmiş ödәniş hәcmindә azalır. Zәrәr dәymiş
әmlak bәrpa olunduğu vә yaxud әvәz edildiyi tәqdirdә, Sığortalı әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsi şәrtilә ilkin sığorta
mәblәğlәrini bәrpa etmәk hüququna malikdir.
Maddә 7. Azadolma mәblәği
7.1.Sığorta müqavilәsi ilә zәrәrlәrin ödәnilmәsindә Sığortalının öz payı – Sığortaçının azad olduğu hissә (azadolma
mәblәği) müәyyәn edilә bilәr. Azadolma mәblәği pul mәblәği vә yaxud sığorta mәblәğinin vә ya dәymiş zәrәrlәrin
müәyyәn faizi şәklindә müәyyәn oluna bilәr.
7.2. Әgәr Sığorta müqavilәsindә azadolma mәblәği tәsbit edilmişsә (mәblәğ vә ya faizlә) Sığortaçı tәrәfindәn hәyata
keçirilmәli olan sığorta ödәnişinin mәblәği hәmin azadolma mәblәği hәddindә azalacaq. Azadolma mәblәğini aşmayan
zәrәrlәrin әvәzi ödәnilmir.
7.3. Azadolma mәblәği hәr bir sığorta hadisәsi üzrә müәyyәn edilir. Bir necә sığorta hadisәsinin baş vermәsi halında
azadolma mәblәği hәr bir sığorta hadisәsinә ayrıca olaraq tәtbiq edilәcәkdir. Bu zaman, әgәr tәbii fәlakәtin davamlılığı
72 saatdan artıq deyilsә, onda belә tәbii fәlakәtә bir sığorta hadisәsi kimi baxılır.
7.4. Әgәr bir sığorta hadisәsi nәticәsindә, sığorta müqavilәsindә barәsindә ayrıca azadolma mәblәği nәzәrdә tutulmuş
bir necә sığorta olunmuş obyektә vә ya obyektlәr qrupuna zәrәr dәyirsә, onda azadolma mәblәği hәr bir obyekt vә ya
obyektlәr qrupu üzrә hәyata keçirilәn sığorta ödәnişi mәblәğindәn ayrıca olaraq çıxılır.
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Maddә 8. Mübahisәlәrin hәlli qaydası
Sığortaçı ilә Sığortalı arasında Sığorta müqavilәsi üzrә yaranan bütün mübahisәlәr danışıqlar yolu ilә, razılığa
gәlinmәdikdә isә, mәhkәmә qaydasında hәll olunur.
Maddә 9. Sığorta müqavilәsinә әlavәlәr vә dәyişikliklәr edilmәsi vә xitam verilmәsi qaydası
9.1. Sığorta müqavilәsinә edilәn әlavәlәr vә dәyişikliklәr yazılı formada tәrtib olunmalı vә hәr iki tәrәfdәn
imzalanmalıdır.
9.2. Sığorta müqavilәsinә aşağıdakı hallarda vaxtından әvvәl xitam verilir:
9.2.1. Sığorta predmeti artıq mövcud olmadıqda;
9.2.2. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallar hallar istisna olmaqla, Sığortalı fiziki şәxs öldükdә vә ya
Sığortalı hüquqi şәxs lәğv olunduqda:
9.2.3. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı olmadıqda vә sığorta riskinin mövcudluğu, sәbәbi sığorta
hadisәsi olmayan hallara görә başa çatdıqda;
9.2.4. Sığortaçı Sığortalı qarşısında öz öhdәliklәrini yerinә yetirdikdә;
9.2.5. Sığorta marağı artıq mövcud olmadıqda;
9.2.6. Sığortalı sığorta haqqını qanunvericilikdә vә Sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn qaydada
ödәmәdikdә;
9.2.7. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş digәr hallarda.
Maddә 10. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermә ilә bağlı xәbәrdar etmә
10.1. Bu Qaydaların 9.2-ci bәndindә göstәrilәn hallarda Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verilmәsi
üçün әsas olan şәrait yarandıqda, Sığorta müqavilәsinә xitam verilmәsindә maraqlı olan tәrәf dәrhal digәr tәrәfi
bu barәdә xәbәrdar etmәlidir.
10.2. Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda, hәmçinin tәrәflәrin başqa cür razılaşmasına әsasәn,
sığorta müqavilәsinә Sığortalının vә ya Sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verilәrkәn, bu barәdә bir
tәrәf digәrinә әn azı 30 (otuz) gün әvvәl (sığorta müqavilәsi beş ildәn çox müddәtә bağlanmış olduqda
60(altmış) gün, üç aydan az müddәtә bağlanmış olduqda isә 5(beş) iş günü әvvәl), tәlәbini әsaslandırdığı yazılı
bildiriş göndәrmәlidir. Belә bildiriş Sığorta müqavilәsinin lәğvi tarixini özündә әks etdirmәklә Sığortalının vә
ya Sığortaçının Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn ünvanına göndәrildikdә, Sığorta müqavilәsi bildirişdә
göstәrilәn tarixdәn lәğv edilmiş sayılır. Bu bildirişin poçt vasitәsilә göndәrilmәsi, yuxarıda göstәrildiyi kimi,
hәmin xәbәrdarlığın edilmәsi faktının sübut edilmәsi üçün kifayәtdir vә Sığorta müqavilәsi bildirişdә göstәrilәn
tarixdәn vә vaxtdan etibarsız sayılacaq.
Maddә 11. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam vermәnin nәticәlәri
11.1. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildikdә, sığorta qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallar
istisna olmaqla, Sığortaçı hәmin Sığorta müqavilәsi üzrә işlәrin aparılması xәrclәrini çıxmaqla Sığorta
müqavilәsinin qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqqını ona qaytarır;
11.2. Sığorta müqavilәsinә Sığortaçının tәlәbi ilә vaxtından әvvәl xitam verildikdә o, sığorta haqqını bütünlüklә
Sığortalıya qaytarır; әgәr bu tәlәb Sığortalının Sığorta müqavilәsi üzrә vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәsi ilә
bağlıdırsa, Sığortaçı hәmin Sığorta müqavilәsi üzrә işlәrin aparılması xәrclәri çıxılmaqla, Sığorta müqavilәsinin
qurtarmamış müddәti üçün sığorta haqqını qaytarır.
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11.3. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk Sığortaçı
tәrәfindәn Sığortalıya ödәnilmiş sığorta haqqına bәrabәr vә ya ondan çox miqdarda sığorta ödәnişi
verilmişdirsә, sığorta haqqı Sığortalıya qaytarılmır.
11.4. Sığorta müqavilәsinә vaxtından әvvәl xitam verildiyi halda, әgәr xitam verilmә anınadәk Sığortaçı
tәrәfindәn Sığortalıya ödәnilmiş sığorta haqqından az miqdarda sığorta ödәnişi verilmişdirsә, hәmin sığorta
haqqı mәblәği ilә sığorta ödәnişi mәblәği arasındakı fәrq miqdarında sığorta haqqının Sığortalıya qaytarılması
müvafiq olaraq bu Qaydaların 11.1. vә 11.2-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.
11.5. Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta haqqının yenidәn hesablanmalı olması halında Sığortaçı bunlardan
hansının daha yüksәk olmasından asılı olaraq, artıq qazanılmış sığorta haqqını vә ya hәr hansı minimal vә (vә
ya) depozit sığorta haqqının qısamüddәtli hissәsini saxlamaq hüququna malikdir.
11.6. Әgәr işlәrin sürәtlәndirilmәsi nәticәsindә sığorta müqavilәsi sığorta müqavilәsindә göstәrilmiş sığorta
müddәtinin bitdiyi tarixdәn tez başa catırsa, sığorta haqqının hec bir hissәsi geri qaytarılmır.
11.7. Әgәr sığorta müqavilәsi qüvvәyә mindikdәn sonra sığorta hadisәsindәn başqa digәr sәbәblәr üzündәn (o
cümlәdәn, sığorta olunmuş әmlakın sığorta hadisәsindәn deyil, digәr sәbәblәr üzündәn mәhvi) sığorta
hadisәsinin baş vermәsi mümkünlüyü aradan qalxarsa vә sığorta riskinin mövcudluğu başa catarsa, sığorta
müqavilәsi onun bağlandığı müddәtdәn әvvәl başa catır. Sığorta müqavilәsi bu bәnddә göstәrilәn sәbәblәr
üzündәn vaxtından әvәl başa catırsa, ötmәmiş dövr üçün Sığortalıya sığorta haqqının bir hissәsi qaytarılır (bu
Qaydaların 11.6. bәndindә nәzәrdә tutulan hallardan başqa).
11.8. Sığorta müqavilәsinә Sığortalı hüquqi şәxsin lәğvi, yaxud Sığortalı fiziki şәxsin ölümü ilә әlaqәdar xitam
verilәn halda, Sığortaçı müqavilәnin müddәtinin qurtarmamış hissәsi üçün әvvәlcәdәn ödәnilmiş sığorta haqqını
ölәn Sığortalının qanuni vәrәsәsinә geri qaytarır.
Maddә 12. Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә
yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti
Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәmәsinә vә ya lazımi qaydada yerinә yetirilmәmәsinә görә
tәrәflәr bir-birlәri qarşısında Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş mәsuliyyәt
daşıyırlar.
Maddә 13. Sığorta müqavilәsindә әlavә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması
Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn Sığortalı vә Sığortaçı qanunvericiliyә zidd olmayan başqa şәrtlәr barәdә razılığa
gәlә bilәrlәr.
Maddә 14. Sığorta müqavilәsinin qüvvәyә minmәsi
Sığorta müqavilәsindә başqa qayda müәyyәn edilmәyibsә, Sığorta müqavilәsi sığorta haqqının ilk hissәsinin vә
ya tam ödәnilmәsindәn sonra, özündә әks etdirdiyi sığorta müddәtinin başlanma tarixi kimi göstәrilәn tarixdәn
qüvvәyә minir. Lakin Sığortaçının mәsuliyyәti, bunlardan hansının daha tez baş vermәsindәn asılı olaraq, ya
kontrakt işlәrinin başlanması ya da sığorta olunmuş әmlakın Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn tikinti
meydançasına boşaldılması anından tez olmayaraq başlayır.
Maddә 15. Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olma müddәti
15.1. Sığorta yalnız Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә baş verәn sığorta hadisәlәrini әhatә
edir.
15.3. Sığorta müqavilәsi kontrakt işlәrinin hәyata keçirilmәsinin, avadanlığın boş vә işlәk sınaqlarının
aparılmasının bütün dövrü, vә yaxud tәrәflәrin razılaşdıqları vә Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn digәr müddәt
(sığorta müddәti) üçün bağlanılır.
15.4. Sığorta müqavilәsinin qüvvәsi bilavasitә kontrakt işlәrinin qәbul edilmәsindәn sonra, yaxud bunlardan
hansının daha tez baş vermәsindәn asılı olaraq ya ilk sınaq ya da yüklәnmә altında ilk sınaq qurtardıqdan sonra,
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lakin hәr bir halda sınaqların başlandığı tarixdәn kecmiş dörd hәftәdәn gec olmayaraq başa catır (әgәr sığorta
müqavilәsindә başqa cür razılaşdırılmayıbsa).
15.5.Әgәr tikilәn obyektin bir hissәsi vә yaxud avadanlığın bir vә ya bir necә vahidi işlәrin sifarişcisi tәrәfindәn
istismara verilirsә yaxud qәbul edilirsә, onda sığorta müqavilәsinin tikilәn obyektin bu hissәsinә vә ya
avadanlığın müvafiq vahidlәrinә münasibәtdә qüvvәsi başa catır, sığorta müqavilәsinin obyektin digәr
hissәlәrinә (avadanlıq vahidlәrinә) münasibәtdә qüvvәsi isә davam edir.
15.6. İstifadәdә olmuş әşyalara münasibәtdә sığorta müqavilәsinin qüvvәsi bilavasitә yoxlama sınaqları
başlandıqdan sonra başa catır.
Maddә 16. Sığorta tәminatının qüvvәdә olduğu әrazi
16.1. Bu Qaydalara uyğun olaraq tәqdim edilәn sığorta tәminatı Sığorta müqavilәsindә göstәrilәn tikinti
meydançasının әrazisi daxilindә qüvvәdәdir. Sığorta olunmuş әmlakın bir hissәsinin әsas tikinti
meydançasından ayrıca olaraq yerlәşdiyi tәqdirdә, sığorta tәminatı bu әmlaka yalnız Sığorta müqavilәsindә
xüsusi olaraq şәrtlәndirildiyi halda şamil olunur.
16.2. Tәrәflәr arasında әldә olunmuş vә Sığorta müqavilәsindә tәsbit edilmiş müvafiq razılaşmanın olması
halında, sığorta tәminatı materialların vә avadanlığın tikinti meydançasından ayrıca olaraq yerlәşәn anbardan
әsas tikinti meydançasına daşınmasına, elәcә dә yüklәrin gәtirilmә nöqtәsindәn tikinti meydançasına
daşınmasına şamil oluna bilәr.
Maddә 17. Sığorta müqavilәsi qüvvәdә olduğu zaman tәrәflәrin qarşılıqlı münasibәtlәri
17.1. Sığortalı Sığorta müqavilәsi bağlandıqdan sonra meydana çıxan vә Sığortaçının müqavilәdәn imtina
etmәk, yaxud onu mәzmunu dәyişdirilmiş şәkildә bağlamaq qәrarına tәsir göstәrә bilәn sığorta riskinin artması
ilә bağlı bütün hallar (mәsәlәn, podratcıların әvәz edilmәsi, işlәrin yerinә yetirilmә müddәtlәrinin dәyişmәsi,
layihәnin әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişilmәsi vә yaxud layihәdәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә kәnarlaşmalar, sığorta
әrazisindә kontrakt işlәri ilә әlaqәdar olmayan digәr işlәrin aparılması vә digәr oxşar hallar) barәdә Sığortaçıya
mәlumat vermәli, elәcә dә öz hesabına baş verәn halda zәruri olan bütün әlavә ehtiyatlılıq tәdbirlәrini hәyata
kecirmәlidir.
17.2. Sığorta riskinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmasına tәsir göstәrә bilәn hallar haqqında mәlumatı aldıqdan
sonra Sığortaçı :
17.2.1. Sığorta müqavilәsinә müvafiq dәyişikliklәr edә bilәr;
17.2.2. әlavә sığorta haqqının ödәnilmәsini tәlәb edә bilәr;
17.2.3. bu şәrait yarandıqdan sonra Sığorta müqavilәsinә xitam verә bilәr.
17.3. Sığorta riskinin artmasının baş vermәsindәn asılı olmayaraq, Sığortaçının hüququ vardır ki, sığorta
müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә tikinti meydançasının vәziyyәtini, elәcә dә Sığortalının ona
tәqdim elәdiyi mәlumatların hәqiqәtә uyğunluğunu yoxlasın.
Maddә 18. Tәhlükәsizlik normalarının pozulması
18.1. Sığortalı öz hesabına bütün zәruri ehtiyat tәdbirlәri görmәli, zәrәrın qarşısının alınması ilә bağlı
Sığortaçının tövsiyәlәrini yerinә yetirmәli, elәcә dә qanunun tәlәblәrinә, tәhlükәsizlik normalarına, avadanlıq vә
materialların istehsalcılarının tövsiyәlәrinә riayәt etmәlidir.
18.2. Әgәr Sığortalı yanğın әleyhinә tәhlükәsizlik, bina vә әmlakın mühafizәsi, işlәrin aparılması tәhlükәsizliyi
üzrә qanunvericilikdә vә digәr normativ hüquqi aktlarda müәyyәn olunmuş qayda vә normaları vә yaxud digәr
analoji normaları pozursa, yaxud belә pozuntu halları Sığortalının razılığı ilә hәyata kecirilirsә, onda belә
pozuntu halları sığorta riskinin dәrәcәsinin artmasına sәbәb olan hallar sayılır (bu Qaydaların 17.1. bәndinә
baxın).
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18.3. Sığortaçı birbaşa sәbәbi tәhlükәsizlik normalarının pozulması olan sığorta hadisәlәri üzrә ödәniş
aparmaqdan imtina etmәk hüququna malikdir. Lakin, әgәr bu normaların pozulması sığorta hadisәsinin baş
vermәsi sәbәblәri ilә әlaqәdar deyilsә, sığorta ödәnişi hәyata kecirilir.
Maddә 19. Sığorta haqqı
Sığorta haqqı illik sığorta tariflәrinә әsasәn hesablanır.
Maddә 20. Sığorta haqqının ödәnilmәsi
20.1. Sığorta haqqını nağdsız formada ödәyәrkәn Sığortalı ödәniş tapşırığında sığorta haqqının ödәnilmәsinin
әsasını tәşkil edәn Sığorta müqavilәsinin, yaxud Sığorta şәhadәtnamәsinin nömrәsinә istinad etmәlidir.
20.2. Sığorta haqqının ödәnilmәsi qaydası vә forması Sığorta müqavilәsinin şәrtlәrinә uyğun olaraq hәyata
keçirilir.
20.3. Sığorta haqqı onun Sığortaçının bank hesabına daxil olduğu vә ya Sığortaçı tәrәfindәn nağd ödәniş
formasında alındığı gün ödәnilmiş hesab olunur.
20.4. Sığorta haqqı birdәfәlik ödәnilir, lakin Sığorta müqavilәsi bağlanarkәn tәrәflәr sığorta haqqının müәyyәn
müddәt әrzindә ödәnilmәsi barәdә razılığa gәlә bilәrlәr. Bu zaman sığorta müqavilәsindә tәrәflәr ödәmә
müddәtlәrinin konkret qaydasını, hәmçinin ödәmә müddәtlәri vә sığorta haqqının ayrı-ayrı hissәlәrinin miqdarı
üzrә mәhdudiyyәtlәri vә tәlәblәri, müddәtli ödәmәlәrlә bağlı tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәn edirlәr.
Maddә 21. Sığorta haqqının vaxtında ödәnilmәmәsi
21.1. Sığorta haqqı vә ya onun hissәsi vaxtında ödәnilmәdikdә Sığortaçı onun ödәnilmәsi üçün bu Qaydaların
21.2-ci bәndinin tәlәbini nәzәrә alaraq yazılı surәtdә 15 (on beş) günәdәk müddәt müәyyәn edә bilәr.
21.2. Hәr bir halda sığorta haqqı vә ya onun razılaşdırılmış ilk hissәsi Sığorta müqavilәsi bağlandığı gündәn bir
aydan gec olmayaraq ödәnilmәlidir.
Maddә 22. Sığorta hadisәsi baş verdikdә Sığortalının vәzifәlәri
Sığorta ödәnişini hәyata keçirmәk üçün әsas olan hadisә ilә bağlı olaraq Sığortaçıya әrizә ilә müraciәt etdiyi
zaman Sığortalı aşağıdakıları etmәlidir:
22.1. Bu Qaydalar әsasında bağlanmış Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә
Sığortalı, yaxud Faydalanan şәxs hadisәdәn xәbәr tutduqdan dәrhal sonra vә ya mümkün olan әn qısa
müddәt әrzindә Sığortaçıya vә ya onun nümayәndәsinә, eyni zamanda qanunvericiliyә uyğun olaraq
hәmin hadisә barәdә mәlumatlandırılmalı olan sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarına hәr hansı vasitә ilә xәbәr
vermәlidir.
Sığorta müqavilәsindә, yaxud şәhadәtnamәsindә sığorta hadisәsinin baş vermәsi barәdә mәlumat
vermәyin müddәti vә (vә yaxud) metodu göstәrilmişdirsә, bu müәyyәn olunmuş müddәtdә vә hәmin
metodla hәyata keçirilmәlidir.
22.2. Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinin әksini tәlәb etdiyi hallar istisna olmaqla, Sığortalı hadisә barәdә
sübutları, o cümlәdәn zәrәr dәymiş kontrakt işlәri obyektlәrini vә yaxud sığortalanmış әmlakı onların
sığorta hadisәsindәn sonra olduqları şәkildә Sığortaçı onlara baxış keçirәnә qәdәr qoruyub saxlamalıdır.
Sığortalı sığorta hadisәsinin görünüşünü Sığortaçının icazәsi ilә, yaxud sığorta hadisәsinin baş vermәsi
barәdә Sığortaciya mәlumat verilmәsindәn 2 (iki) hәftә keçdikdәn sonra yalnız o halda dәyişmәk
hüququna malikdir ki, bu, tәhlükәsizlik tәdbirlәri, zәrәrın miqdarının azaldılması zәruriyyәti baxımından
vacibdir. Әgәr Sığortalı yuxarıdakı sәbәblәr üzündәn sığorta hadisәsinin görünüşünü dәyişmәk istәyirsә,
o, belә dәyişikliklәri hәyata keçirmәzdәn әvvәl sığorta hadisәsinin görünüşünün foto vә ya video çәkilişin
kömәyilә vә yaxud digәr analoji yolla tam qeydini aparmalıdır.
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22.3. Sığorta hadisәsi faktının vә şәraitinin, itkilәrin hәcminin tәsdiq edilmәsi vә (vә ya) sığorta
ödәnişinin hәcminin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün qanunvericilik vә işgüzar adәtlәrә uyğun olaraq tәlәb
olunan sәnәdlәr vә mәlumatlar da daxil olmaqla, Sığortalı dәymiş zәrәrin miqdarı vә sığorta olunmuş
işlәrin obyektlәrinә vә ya әmlaka zәrәr dәymәsi vә ya onların mәhv olmasının sәbәblәri barәdә
mühakimә yürütmәk üçün zәruri olan, o cümlәdәn sığorta hadisәsinin baş vermәsini tәsdiq edәn, onun
baş vermә şәraitini tәsvir edәn, dәymiş zәrәrın miqdarını tәsdiq edәn bütün mәlumatları, elәcә dә baş
verәn hadisәnin xüsusiyyәtlәrindәn vә qanunvericiliyin tәlәblәrindәn asılı olaraq tәqdim olunması zәruri
olan digәr sәnәdlәri yazılı şәkildә tәqdim etmәlidir. Sığortalı hәmçinin hadisәnin bütün digәr
iştirakçılarının vә sığorta hadisәsi ilә әlaqәli mәsәlәlәrә baxan sәlahiyyәtli dövlәt orqanlarının
fәaliyyәtlәri barәdә Sığortaçıya dәrhal xәbәr vermәlidir.
22.4. Sığortalı Sığortaçıya araşdırma aparmağa vә ona zәrәrin baş verdiyi şәraiti, onun xarakteri vә
hәcmini müәyyәnlәşdirmәk üçün әhәmiyyәt daşıyan sәnәdlәrlә maneәsiz tanış olmaq, zәrәr dәymiş
kontrakt işlәri obyektlәri, yaxud әmlak üzәrindә baxış hәyata kecirmәk vә ya onları tәftiş etmәk, sığorta
hadisәsinin sәbәblәri vә zәrәrın miqdarı ilә bağlı tәhqiqat aparmaq, zәrәrın azaldılması vә sığorta
olunmuş әmlakın xilas edilmәsi üzrә tәdbirlәrdә iştirak etmәk üçün imkan yaratmalıdır;
22.5. Sığortalı tәrәfindәn yuxarıda göstәrilәn vәzifәlәrdәn hәr hansı birinin yerinә yetirilmәmәsi sığorta
müqavilәsinin şәrtlәrinin Sığortalı tәrәfindәn әhәmiyyәtli pozulması hesab edilir vә Sığortaçının sığorta
ödәnişini vermәkdәn imtina etmәsinә әsas verir.
Maddә 23. Zәrәrin qarşısının alınması vә hәcminin azaldılması
23.1. Sığorta hadisәsi zamanı Sığortalı mümkün zәrәrin qarşısını almaq vә miqdarını azaltmaq üçün bütün
ağlabatan vә mümkün tәdbirlәri görmәlidir.
23.2. Belә tәdbirlәr hәyata keçirilәrkәn Sığortalı Sığortaçıdan aldığı bütün tәlimatları yerinә yetirmәlidir.
Maddә 24. Sığortaçı tәrәfindәn nәzarәt
24.1. Sığortaçı sığorta hadisәsi vә onun nәticәlәri barәdә Sığortalının bütün hәrәkәtlәrinә nәzarәt etmәk vә
sığorta ödәnişinin verilmәsinә tәsir göstәrәn bütün mәsәlәlәr barәdә qәrar vermәk imkanına malik olmalıdır.
24.2. Sığortaçının nümayәndәsi Sığortalının sığorta hadisәsi barәdә mәlumatını gözlәmәdәn zәrәr dәymiş iş
obyektlәrinә vә yaxud әmlaka baxış kecirmәyә başlamaq hüququna malikdir. Sığortalının buna mane olmaq
hüququ yoxdur.
24.3. Sığortaçı, hәmçinin onun sәlahiyyәt verdiyi istәnilәn şәxs Sığortalının sığorta hadisәsi barәdә mәlumatını
gözlәmәdәn, üzәrinә heç bir mәsuliyyәt götürmәdәn vә ya sığorta müqavilәsi üzrә Sığortaçının hәr hansı
hüquqlarını azaltmadan zәrәr dәymiş iş obyektlәrinә vә yaxud әmlaka baxış kecirmәyә başlamaq hüququna
malikdir. Lakin, Sığortaçının vә onun nümayәndәlәrinin bu hәrәkәtlәrinә Sığortaçının sığorta ödәnişi hәyata
kecirmәk öhdәliyini qәbul etmәsi kimi baxıla bilmәz. Әgәr Sığortalı buna manecilik törәdirsә, sığorta ödәnişi bu
maneciliyin sәbәb olduğu zәrәrın artması mәblәğindә azaldılır.
Maddә 25. Sığorta hadisәsini sübut etmәk vәzifәsi
Sığorta hadisәsinin baş vermәsi vә vurulan zәrәrin hәcminin sübuta yetirilmәsi öhdәliyini Sığortalı daşıyır.
Maddә 26. Mühüm şәrtlәr
26.1. Sığorta müqavilәsindә mühüm şәrtlәr müәyyәn oluna bibr.
26.2. Sığortalı tәrәfindәn bu mühüm şәrtlәrin yerinә yetirilmәmәsi Sığortaçının ödәniş vermәkdәn imtina
etmәsi vә ya Sığorta müqavilәsini lәğv etmәsi üçün әsasdır.
Maddә 27. Sığorta ödәnişinin hәyata keçirilmәsi qaydası
27.1. Sığorta ödәnişi sığorta hadisәsinin sәbәb vә şәraitininn vә zәrәrın miqdarının müәyyәn edilmәsindәn
sonra hәyata kecirilir.
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27.2. Zәrәrın miqdarı Sığortaçı vә ya onun tәyin etdiyi sığorta eksperti tәrәfindәn baxış nәticәsindә әldә
edilәn mәlumatlar, zәrәr dәymiş әmlak vә ya iş obyektlәrinin hәqiqi dәyәri, elәcә dә zәrәrın miqdarını tәsdiq
edәn sәnәdlәr әsasında müәyyәn edilir. Sığorta ödәnişinin mәblәği müәyyәn edilәrkәn yalnız elә elementlәr
hesaba alınır ki, onlar sığorta mәblәğindә nәzәrә alınmış olsun.
27.3. Sığorta ödәnişi aşağıdakı hallarda hәyata kecirilir:
27.3.1. Әmlakın mәhv olması vә yaxud itirilmәsi tәqdirindә – sığorta mәblәğindәn cox olmamaq şәrti
ilә onun sığorta hadisәsi tarixinә hәqiqi dәyәri mәblәğindә (qalıq dәyәri çıxılmaqla);
27.3.2. Әmlaka vә yaxud kontrakt işlәri obyektlәrinә zәrәr dәymәsi tәqdirindә - sığorta mәblәğindәn
cox olmamaq şәrti ilә bәrpa xәrclәri miqdarında (bәrpa (tәmir) prosesi zamanı әvәz olunan hissә vә
materialların köhnәlmәsi çıxılmaqla);
27.3.3. Sığorta hadisәsindәn sonra әrazinin tәmizlәnmәsi zәruriyyәti olduqda – tәmizlәnmәyә faktiki
cәkilmiş xәrclәr miqdarında.
27.4.

Bәrpa xәrclәri aşağıdakıları daxil edir:
27.4.1.

Tәmir üçün materiallara vә ehtiyat hissәlәrinә xәrclәr,

27.4.2.

Tәmir üzrә işlәrin ödәnilmәsi xәrclәri,

27.4.3. Materialların tәmir yerinә catdırılması üzrә xәrclәr vә sığorta olunmuş әşyaların bәrpa olunaraq
bilavasitә sığorta hadisәsindәn әvvәl olduğu vәziyyәtә gәtirilmәsi üçün zәruri olan digәr xәrclәr.
27.5.

Bәrpa xәrclәrinә aşağıdakılar daxil edilmir:
27.5.1. Sığorta olunmuş işlәrin vә ya әşyaların dәyişilmәsi, yaxud yaxşılaşdırılması ilә bağlı meydana
çıxan әlavә xәrclәr;
27.5.2.

Müvәqqәti vә yaxud kömәkçi tәmir vә ya bәrpa ilә bağlı meydana çıxan xәrclәr;

27.5.3.

Zәruri olandan әlavә aparılan digәr xәrclәr.

27.6. Әgәr zәrәr dәymiş hissә vә ya әşyaların sığorta olunmuş әmlakın istismar edilmәsinin tәhlükәsizliyinә
xәtәr dәymәdәn tәmirinin mümkünlüyünә baxmayaraq, onlar dәyişdirilirsә, Sığortaçı Sığortalıya bu hissә yaxud
әşyaların tәmir xәrclәrini, belә tәmir xәrclәrinin dәyişdirilmiş hissә vә avadanlığın dәyәrindәn çox olmamaq
şәrti ilә ödәyir.
27.7. Sığortalı sığorta hadisәsindәn sonra qalan әmlakdan, hәtta ona zәrәr dәysә belә, imtina etmәk hüququna
malik deyildir. Belә әmlakın qalıq dәyәri ödәniş mәblәğindәn çıxılır.
Qalıq dәyәri, mәhv olmuş vә yaxud zәrәr dәymiş әmlakdan qalmış, o cümlәdәn zәrәr dәymәmiş material, hissә
vә detalların satışı, yaxud metal qırıntıları vә ya utilә tәhvil verilәn zaman tәtbiq olunan adi qiymәtlәr üzrә
müәyyәn edilәn dәyәridir.
27.8. Tәrәflәr arasında sığorta hadisәsinin sәbәblәri, yaxud zәrәrin miqdarı ilә әlaqәdar mübahisәlәr yaranan
halda tәrәflәrdәn hәr biri ekspertiza keçirilmәsini tәlәb etmәk hüququna malikdir. Ekspertiza onun keçirilmәsini
tәlәb edәn tәrәfin hesabına aparılır. Sığortaçının ödәniş aparmaqdan imtina etmәsinin ekspertizanın nәticәlәri
әsasında әsassız olduğu müәyyәn edilәn halda, Sığortaçı öz üzәrinә ekspertiza xәrclәrinin әvvәlcәdәn imtina
olunan ödәniş mәblәği ilә ekspertizanın nәticәlәri әsasında hәyata keçirilәn ödәniş mәblәği arasında olan nisbәtә
uyğun olan hissәsini götürür.
27.9. Aşağıdakı hallarda Sığortaçı müvafiq sığorta ödәnişinin verilib-verilmәmәsi barәdә qәrarının verilmәsini
tәxirә salmaq hüququna malikdir:
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27.9.1. Әgәr Sığortaçıda Sığortalının (Faydalanan şәxsin) sığorta ödәnişi almaq hüququnun tәsdiqi
yoxdursa – zәruri sübutlar tәqdim olunana qәdәr;
27.9.2. Sığorta hadisәsi hesab edilә bilәn hadisә ilә bağlı mülki mәsuliyyәtin sığortası üzrә üçüncü şәxs
barәsindә, digәr hallarda isә Sığortalı vә ya Sığorta olunan barәsindә hәmin hadisәnin baş vermәsi ilә
әlaqәdar inzibati xәta üzrә iş vә ya cinayәt işi başlanarsa - sәlahiyyәtli orqanın bu iş üzrә yekun qәrarı
qәbul olunanadәk.
Әgәr Sığortalı vә ya Faydalanan şәxs belә hüquqlardan imtina edәrlәrsә, yaxud bu hüquqların hәyata
keçirilmәsi onların günahı üzündәn mümkün olmazsa, onda Sığortaçı yuxarıdakı hәrәkәtlәr nәticәsindә
ona dәyәn zәrәrın mәblәğinә uyğun olan miqdarda sığorta ödәnişi hәyata keçirmәk öhdәliyindәn azaddır.
Ödәnişin artıq hәyata keçirilmiş olması tәqdirindә, Sığortalı bu zәrәrә uyğun mәblәği Sığortaçıya
qaytarmalıdır.
27.10. Әgәr Sığortalı, yaxud Faydalanan şәxs üçüncü şәxslәrdәn zәrәrın ödәnişini almışdırsa, Sığortaçı yalnız
sığortanın şәrtlәrinә görә ödәnilmәli olan mәblәğlә üçüncü şәxslәrdәn alınmış mәblәğ arasındakı fәrqi ödәyir.
Sığortalı belә mәblәği alması barәdә dәrhal Sığortaçıya mәlumat vermәlidir.
27.11. Әgәr qanunvericiliyә vә yaxud bu Qaydalara әsasәn Sığortalını, yaxud Faydalanan şәxsi sığorta
ödәnişinә olan hüquqdan tam vә ya qismәn mәhrum edәn hal aşkar edilәrsә, Sığortalı vә ya Faydalanan şәxs
alınmış sığorta ödәnişini (yaxud onun müvafiq hissәsini) Sığortaçıya qaytarmalıdır.
27.12. Sığorta ödәnişi etmәklә bağlı Sığortalı tәrәfindәn Sığortaçıya iddia irәli sürmәk hüququ qanunvericiliklә
müәyyәn edilmiş iddia müddәtinin qurtarması ilә başa catır.
Maddә 28. Sığorta ödәnişinin verilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin siyahısı
Sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün Sığortalı sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktını,
hәmçinin Sığortalanmış әmlaka dәymiş zәrәrin hәcmini göstәrәn bütün sәnәdlәri, o cümlәdәn aşağıdakı
sәnәdlәri Sığortaçıya tәqdim etmәlidir:
28.1. sığorta hadisәsi haqqında yazılı әrizә;
28.2. Sığorta müqavilәsinin (sığorta şәhadәtnamәsinin) әsli;
28.3. sığorta hadisәsinin baş vermәsini faktını tәsdiq edәn sәnәdlәr;
28.4. Sığortaçının mülahizәsinә әsasәn, sığorta ödәnişinin verilmәsi haqqında qәrar qәbul etmәk üçün
lazım olan digәr sәnәdlәr.
Maddә 29. Ödәnilmәmiş sığorta haqqının hesaba alınması
Әgәr sığorta ödәnişinin verilmәsi anına qәdәr sığorta haqqı tam ödәnilmәmişdirsә, Sığortaçı ödәniş zamanı
sığorta haqqının qalan hissәsini tutmaqda haqlıdır.
Maddә 30 . Sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtinanın әsasları
30.1. Әgәr Sığorta müqavilәsindә başqa cür nәzәrdә tutulmamışdırsa, aşağıdakı halların nәticәsindә ortaya çıxan
istәnilәn zәrәrlәrin bu sığorta ilә әvәzi ödәnilmir vә sığorta ödәnişinin verilmәsindәn imtina edilir:
30.1.1. bu Qaydaların 17.1. vә 22.1-ci bәndlәrinin tәlәblәrinә әmәl edilmәmәsi nәticәsindә, o cümlәdәn
sığorta predmeti vә (vә ya) sığorta hadisәsi barәsindә Sığortalının Sığortaçıya qәsdәn yanlış mәlumat
vermәsi nәticәsindә Sığortaçının sığorta riskini qiymәtlәndirmәk, hәmçinin sığorta hadisәsinin sәbәblәrini
vә (vә ya) dәyәn zәrәrin hәcmini müәyyәnlәşdirmәk imkanından tam vә ya qismәn mәhrum olması ilә
әlaqәdar olaraq onun mәnafelәri әhәmiyyәtli dәrәcәdә pozulduqda ;
30.1.2. Sığortalının, müvafiq hallarda zәrәrçәkәnin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә yönәlәn qәsdәn
etdiyi hәrәkәti vә ya hәrәkәtsizliyi, habelә sığorta hadisәsi ilә birbaşa sәbәb әlaqәsindә olan qәsdәn
cinayәt törәtmәsi;
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30.1.3. Sığorta müqavilәsi vә ya qanunla hәrbi risklәrin sığortalanması nәzәrdә tutulmadıqda hadisәnin
baş vermәsinin hәrbi әmәliyyatlar vә ya hәrbi xarakterli tәdbirlәr hesab edilәn halların nәticәsi olması;
30.1.4. Sığortalının dәymiş zәrәrin qarşısını almaq vә ya hәcmini azaltmaq üçün lazımi vә mümkün
tәdbirlәri görmәk iqtidarında olduğu halda, hәmin tәdbirlәri qәsdәn görmәmәsi; bu zaman sığorta
ödәnişindәn o hәcmdә imtina edilә bilәr ki, Sığortalı mümkün tәdbirlәri görmüş olsaydı, zәrәrin miqdarı
hәmin hәcmdә azalmış olardı;
30.1.5. Sığortaçının sığorta hadisәsinin baş vermәsi sәbәblәrini araşdırmasına Sığortalı tәrәfindәn
maneçilik törәdilmәsi;
30.1.6. Sığortalının zәrәrin әvәzini tam olaraq zәrәr dәymәsindә tәqsirli olan şәxsdәn alması; zәrәr vuran
zәrәrin әvәzini qismәn ödәmiş olduqda sığorta ödәnişindәn ödәnilmiş mәblәğ hәcmindә imtina edilir;
30.1.7. baş vermiş hadisәnin Sığorta müqavilәsinә görә sığorta hadisәsi hesab edilmәmәsi;
30.1.8. sığorta hadisәsinin sığorta haqqının tam vә ya onun ilk hissәsinin ödәnilmәsi müddәti başa
çatdıqdan sonra baş vermәsi halında sığorta haqqı ödәnilmәmiş olduqda;
30.1.9. sığorta hadisәsinin sığorta haqqının növbәti hissәsinin müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş ödәnilmәsi
müddәti başa çatdıqdan 15 gün sonra baş vermәsi halında sığorta haqqının müvafiq hissәsi ödәnilmәmiş
olduqda;
30.1.10. bu Qaydalarda nәzәrdә tutulan Mühüm şәrtlәrin yerinә yetirilmәmәsi ilә sığorta hadisәsi arasında
әlaqәnin olub-olmamasından asılı olmayaraq Sığortalının Sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan belә
şәrtlәrә әmәl etmәmәsi;
30.1.11. yerinә yetirilmәdiyi tәqdirdә sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin hәcminin artmasına
gәtirib çıxaran, Sığortalı tәrәfindәn Sığorta müqavilәsinә, bu Qaydalara vә ya qanunvericiliyә әsasәn ona
hәvalә edilәn öhdәlik vә şәrtlәrin yerinә yetirilmәmәsi. Bu halda Sığortaçının vermәmәyә haqlı olduğu
sığorta ödәnişinin mәblәği, belә yerinә yetirilmәmәnin sığorta hadisәsinin baş vermәsinә vә ya zәrәrin
hәcminin artmasına tәsir dәrәcәsinә müvafiq olmalıdır;
30.1.12. Sığortalının, hәmçinin onun nümayәndәsinin qәsdi vә ya kobud ehtiyatsızlığı;
30.1.13. Sığorta hadisәsinin xarakteri bunu tәlәb etmәsinә baxmayaraq, Sığortalı tәrәfindәn hәmin hadisә
barәdә sәlahiyytli dövlәt orqanına mәlumat verilmәdikdә;
30.1.14. Sığorta hadisәsinin baş vermәsi faktı tәsdiq edilmәdikdә;
30.1.15. Sığortalı tәrәfindәn yanğın әleyhinә tәhlükәsizlik, bina vә әmlakın mühafizәsi, işlәrin aparılması
tәhlükәsizliyi üzrә qanunvericilikdә vә digәr normativ hüquqi aktlarda müәyyәn olunmuş qayda vә
normaların vә yaxud digәr analoçi normaların pozulması; lakin, әgәr bu normaların pozulması sığorta
hadisәsinin baş vermәsi sәbәblәri ilә әlaqәdar deyilsә, sığorta ödәnişi hәyata kecirilir.
30.2. Sığorta ödәnişi vermәkdәn imtina Sığortalıya imtinanın sәbәblәri әsaslandırılmaqla yazılı formada
bildirilir.
Maddә 31. İkiqat sığorta
31.1. Sığortalı Sığortaçıda sığortaladığı kontrakt işlәri obyektlәri vә ya әmlakla әlaqәdar digәr sığortaçılarla
bağladığı sığorta müqavilәlәri barәdә Sığortaçını mәlumatlandırmalıdır.
31.2. Әgәr sığorta hadisәsi baş verdiyi an Sığortalının Sığortaçıda sığorta etdiyi kontrakt işlәri obyektlәrinә vә
yaxud әmlaka münasibәtdә digәr sığorta müqavilәlәri dә qüvvәdә olarsa, sığorta hadisәsinә görә ödәniş belә
obyektlәrin vә ya әmlakın sığortalandığı hәr bir sığortaçı ilә bağlanmış sığorta müqavilәsindә müәyyәn edilәn
sığorta mәblәğlәrinә mütәnasib olaraq bölüşdürülür vә Sığortaçı sığorta ödәnişinin yalnız öz payına düşәn
hissәsini ödәyir.
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Maddә 32. Üçüncü şәxslәrin xeyrinә sığorta, Faydalanan şәxs
32.1. Sığortalı sığorta edilmiş kontrakt işlәri obyektlәri vә yaxud әmlakla bağlı qanun, hәr hansı digәr
normativ hüquqi akt vә ya müqavilәdәn irәli gәlәn mәnafeyi olan üçüncü şәxsin (Faydalanan şәxsin) xeyrinә
Sığorta müqavilәsi bağlamaq hüququna malikdir.
32.2. Sığortalı Sığorta müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt әrzindә müqavilәdә adı göstәrilәn Faydalanan
şәxsi digәr şәxslә әvәz edә bilәr. Sığortalı Faydalanan şәxsin dәyişdirilmәsi barәdә Sığortaçıya yazılı şәkildә
mәlumat vermәlidir.
Faydalanan şәxs digәr şәxslә sığorta hadisәsi baş verdikdәn, Faydalanan şәxsin sığorta müqavilәsi üzrә
öhdәliklәrdәn hәr hansı birini yerinә yetirdikdәn vә yaxud Sığortaçıya sığorta ödәnişini hәyata kecirmәk barәdә
tәlәb tәqdim elәdikdәn sonra әvәz oluna bilmәz.
32.3. Faydalanan şәxs tәrәfindәn Sığorta müqavilәsi üzrә sığorta ödәnişi ilә bağlı tәlәb tәqdim edilәrkәn,
Sığortaçı ondan sığorta müqavilәsi üzrә öhdәliklәrin, o cümlәdәn Sığortalının üzәrinә qoyulmuş, lakin onun
yerinә yetirmәdiyi öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsini tәlәb etmәk hüququna malikdir. Әvvәllәr yerinә yetirilmәli
olan öhdәliklәrin yerinә yetirilmәmәsi vә yaxud vaxtında yerinә yetirilmәmәsinin nәticәlәrinin riskini
Faydalanan şәxs daşıyır.
Maddә 33. Sığortalının qәrәzliliyi
Әgәr Sığortalı, Faydalanan şәxs, onların rәhbәr işcisi, yaxud nümayәndәsi, elәcә dә öz adından, ancaq
Sığortalının vә ya Faydalanan şәxsin razılığı ilә vә onun mәnafeyindәn hәrәkәt edәn şәxs, sığorta hadisәsinin
baş vermәsinә sәbәb olan hәrәkәtlәri bilәrәkdәn edirsә vә ya onlara yol verirsә, vә yaxud sığorta hadisәsinin
sәbәblәri yaxud zәrәrın miqdarı müәyyәnlәşdirilәrkәn qәrәzlә Sığortaçını vә ya onun nümayәndәlәrini aldadırsa,
vә hәmin şәxslәrin qәrәzliliyi Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş qaydada
müәyyәn edilәrsә, Sığortaçı Sığortalıya sığorta hadisәsi üzrә sığorta ödәnişi hәyata kecirmәk öhdәliyindәn azad
olunur.
Maddә 34. Valyuta barәsindә qeyd-şәrt
34.1. Sığorta mәblәği, azadolma mәblәği, sığorta haqqı vә sığorta ödәnişlәri xarici valyuta ilә göstәrildiyi
halda da ödәnişlәr milli valyuta - Azәrbaycan manatı ilә, Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının ödәniş
gününә olan rәsmi mәzәnnәsi ilә, yaxud Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq hәr hansı
xarici valyuta ilә hәyata keçirilmәlidir.
34.2. Sığorta ödәnişinin hesablanması üçün әsas olan sәnәdlәrdәki göstәricilәr sığorta müqavilәsinin
valyutasından fәrqli olaraq Azәrbaycan manatı vә ya digәr valyuta ilә ifadә olunduğu halda, müqavilәnin
valyutasına çevirmә, Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının müvafiq sәnәdin tәrtib olunduğu günә müәyyәn
etdiyi rәsmi mәzәnnә әsasında aparılır.
Maddә 35. Sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında
qәrarın qәbul edilmә müddәti
Sığortaçı sığorta ödәnişinin verilmәsi, yaxud sığorta ödәnişini vermәkdәn imtina olunması haqqında qәrarı bu
Qaydaların 28-ci maddәsindә göstәrilәn sәnәdlәrin tәqdim edildiyi andan 30 iş günü әrzindә qәbul edir. Sığorta
ödәnişi sığorta hadisәsi haqqında tәrtib olunmuş akta әsasәn, bu aktın imzalandığı tarixdәn 30 iş günü
müddәtindә Sığortaçı tәrәfindәn ödәnilir.
Maddә 36. Subroqasiya hüququ
36.1. Subroqasiya hüququ, sığorta ödәnişi almış şәxsin ona dәymiş zәrәrә görә mәsuliyyәt daşıyan üçüncü şәxsә
qarşı malik olduğu hüquqlardan vә vasitәlәrdәn hәmin ödәnişi vermiş Sığortaçının istifadә etmәk hüququdur.
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36.2. Faydalanan şәxsin zәrәrvuran şәxsә qarşı zәrәrin әvәzini ödәmәk tәlәbi (iddiası) ilә bağlı hüquq sığorta
ödәnişini vermiş Sığortaçıya subroqasiya qaydasında onun verdiyi sığorta ödәnişi mәblәğindә keçir.
36.3. Sığortalı sığorta ödәnişini aldıqda subroqasiya hüququnun hәyata keçirilmәsi üçün özündә olan bütün
lazımi sәnәdlәrlә Sığortaçını tәmin etmәlidir.
36.4. Sığortalı zәrәrvuran şәxsә qarşı iddiadan vә ya tәlәbi tәmin edәn hüquqlardan, yaxud lazımi sәnәdlәri
Sığortaçıya vermәkdәn imtina etdikdә Sığortaçı sığorta ödәnişi vermәkdәn zәrәrvuran şәxsdәn subroqasiya
qaydasında ala bilәcәyi mәblәğ hәcmindә azad edilir.
36.5. Sığortaçı subroqasiya hüququndan zәrәrvuran şәxsin özünә vә (vә ya) müvafiq sığorta hadisәsi ilә bağlı
risklәr üzrә hәmin şәxsin mәsuliyyәtini sığortalamış digәr sığortaçıya, hәmçinin qanunvericiliyә әsasәn dәyәn
zәrәrә görә Sığortalı qarşısında maddi mәsuliyyәt daşıya bilәn digәr şәxsә qarşı istifadә edә bilәr.
36.6. Әgәr Sığortalı vurulmuş zәrәrә görә üçüncü şәxsdәn (şәxslәrdәn) zәrәrin әvәzini almışdırsa, Sığortaçı
yalnız verilmәli olan sığorta ödәnişi mәblәği ilә Sığortalının üçüncü şәxsdәn (şәxslәrdәn) aldığı mәblәğ
arasındakı fәrqi ödәyir.

II BÖLMӘ
ÜÇÜNCÜ ŞӘXSLӘRӘ DӘYMİŞ ZӘRӘRӘ GÖRӘ MӘSULİYYӘTİN SIĞORTASI
Maddә 37. Sığorta risklәri
37.1. Sığortaçı Sığortalıya I Bölmә üzrә sığortalanmış qurğuların inşaatı vә qurulması ilә birbaşa bağlı olan vә
sahәdә vә ya sahәyә bitişik әrazidә sığorta müddәti әrzindә baş verәn aşağıdakı hallarda Sığortalının zәrәrin
әvәzini ödәmәk üçün ortaya çıxan hüquqi mәsuliyyәt ilә әlaqәdar ödәmәli olduğu vәsait hәcmindә, sığorta
müqavilәsindә müәyyәn edilmiş sığorta mәblәğini keçmәmәk şәrti ilә sığorta ödәnişi vermәyi öhdәsinә
götürür:
37.1.1. üçüncü şәxslәrin bәdәn xәsarәti alması vә ya xәstәlәnmәsi (ölüm hadisәsi dә daxil olmaqla)
halında;
37.1.2. üçüncü şәxslәrin әmlakına zәrәr dәymәsi vә ya әmlakın tamamilә sıradan çıxması halında.
37.2. Sığortaçı, әlavә olaraq, ödәnilmәsi nәzәrdә tutulan zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi haqqında pretenziyalarla
әlaqәdar olaraq, Sığortaçının bu Bölmә üzrә mәsuliyyәtinin heç bir halda Sığorta müqavilәsindә müәyyәn
edilmiş sığorta mәblәğini aşmamaq şәrti ilә:
37.2.1. iddiaçının çәkmiş olduğu vә Sığortalı tәrәfindәn ödәnilmiş olan bütün mәhkәmә xәrclәrinin vә
mәsrәflәrin әvәzini,
37.2.2. Sığortaçının yazılı razılığı ilә çәkilmiş bütün mәsrәflәrin vә xәrclәrin әvәzini
Sığortalıya ödәmәk öhdәliyi daşıyır.
Maddә 38. II Bölmәyә aid sığorta tәminatında mәhdudiyyәtlәr
38.1. Sığortaçı aşağıdakı hallardan yaranan (qaynaqlanan) zәrәlәrin әvәzini Sığortalıya ödәmir:
38.1.1. hadisә baş verdikdә Sığortalı tәrәfindәn ödәnilmәli olan, Sığorta müqavilәsindә müәyyәn
edilmiş azadolma mәblәği;
38.1.2. bu Qaydaların I Bölmәsi üzrә tәmin olunan hәr hansı mәhsulun istehsalı vә ya tәmiri, әvәz
edilmәsi zamanı yaranan xәrclәr;
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38.1.3. dayaqların titrәdilmәsi vә ya yerinin dәyişdirilmәsi vә ya zәiflәdilmәsindәn tikililәrә, әraziyә vә
ya әmlaka dәyәn zәrәr vә ya belә zәrәlәrdәn qaynaqlanan, yaxud da nәticәsi olaraq hәr hansı şәxslәrә vә
ya әmlaka dәyәn zәrәr vә ya xәsarәtlәr(xüsusi razılıqla tәsdiq edilmәdikdә);
38.1.4.

aşağıdakılar üzrә mәsuliyyәt:

38.1.4.1. I Bölmә üzrә bütünlüklә vә ya bir hissәsi sığortalanmış olan layihә ilә bağlı olan
Kontraktor(lar)un vә ya Prinsipalın, yaxud da başqa firmanın işçisinin vә ya onların ailә üzvlәrinin
aldığı bәdәn xәsarәti vә ya xәstәliklә әlaqәdar zәrәr;
38.1.4.2. I Bölmә üzrә bütünlüklә vә ya bir hissәsi sığortalanmış olan layihә ilә bağlı olan
Kontraktor(lar)un vә ya Prinsipalın, yaxud da başqa firmanın sahibliyindә, himayәsindә vә ya nәzarәti
altında olan әmlaka vә ya işçilәrinә dәyәn zәrәr;
38.1.4.3. ümumi yollarda istifadә olunan nәqliyyat vasitәlәri vә ya su vә hava gәmilәrinin istismarı
nәticәsindә ortaya çıxan hadisәlәr;
38.1.4.4. Sığortalının buna razılıq verib-vermәmәsindәn asılı olmayaraq mәsuliyyәti yarandığı hallar
istisna olmaqla, mәsuliyyәti yaranmadığı halda Sığortalının zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsinә razılıq
vermәsi.
Maddә 39. II Bölmә üzrә tәtbiq olunan xüsusi şәrtlәr
39.1. Sığortaçının yazılı razılığı olmadan Sığortalı tәrәfindәn vә ya onun adından heç bir icazә, tәklif, öhdәçilik,
ödәniş vә ya zәrәrin әvәzinin ödәnilmәsi hәyata keçirilә bilmәz. Sığortaçı, öz istәyi ilә, Sığortalının adından hәr
hansı pretenzәrәrın hәlli vә ya müdafiәsindә vә ya Sığortalının adından, öz maraqları çәrçivәsindә, zәrәrin
әvәzinin verilmәsi vә ya zәrәrә görә, yaxud hәr hansı başqa pretenziya irәli sürmәk sәlahiyyәtinә, hәr hansı
pretenzәrәrın hәlli vә ya mәhkәmә işinin aparılmasında tam sәrbәstliyә malikdir. Bu zaman Sığortalı Sığortaçını
bütün lazımi mәlumatla tәmin etmәli vә onun tәlәb etdiyi hәr bir kömәyi göstәrmәlidir.
39.2. Sığortaçı, hәr hansı hadisәnin mәhkәmәdә baxılması üçün çәkilәn xәrclәri Sığortalıya mәsuliyyәt hәddi
çәrçivәsindә ödәyә bilәr, vә ya belә hadisәdәn yaranan pretenziya vә ya pretenziyalara görә hәr hansı kiçik
ödәnişi edә bilәr, lakin, bu halda bu ödәnişdәn bununla әlaqәdar artıq verilmiş olan hәr hansı vәsait vә ya
vәsaitlәr çıxılmalıdır. Sığortaçı bu ödәmәlәri etdikdәn sonra, bu Bölmә üzrә bu hadisә ilә bağlı heç bir artıq
mәsuliyyәt daşımır.
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